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Doel van dit document is leden en donateurs duidelijkheid te geven m.b.t. hun rechten en plichten binnen 

de AWA’85. Redenen hiervoor zijn geweest vragen vanuit onze leden en donateurs waaruit 

is gebleken dat veel van de hieronder vermelde zaken niet of onvoldoende duidelijk zijn en/of niet 

voldoende worden gecommuniceerd. Daar waar nodig is het onderstaande een aanvulling op onze 

statuten en is het denken wij zinvol e.e.a. in de ALV-2014  in te brengen en te bekrachtigen als 

huisreglement. 
  

Lidmaatschap AWA’85 

Als lid van de AWA’85 wil je natuurlijk graag weten wat dit behalve het betalen van de jaarlijkse 

contributie inhoud. Kortom wat mag jij verwachten en wat verwachten de AWA’85  van haar leden. 
 

Als minimale leeftijd voor het lidmaatschap wordt conform de per 1 januari 2014 geldende Drank en Horecawet  

(bezit en gebruik alcohol) de grens van 18 jaar gehanteerd.  (anders dan bij oprichting in de statuten vermeld) 
 

Contributie 

 De contributie voor leden en partners wordt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Huidige 

contributie bedraagt Є 75,00 per jaar, voor partners en thuiswondende gezinsleden hanteren we een bedrag van 

Є 35,00 per jaar. Als partners / gezinsleden worden gezien personen die  samenwonen op één adres.  

Leden en partnerleden hebben binnen de vereniging dezelfde rechten en plichten. 

 

Bovenvermelde bedragen dienen uiterlijk op 1 maart van het lopende verenigingsjaar te zijn voldaan op rekening 

van : Penningmeester AWA’85.   IBAN : NL27 INGB 0005 7294 21 
 

Doelstelling en kaders 

 Doelstelling van de vereniging is kennisoverdracht en indien wenselijk een actieve ondersteuning inzake 

onze hobby het wijn- en biermaken.  

 De binnen het kader van onze clubactiviteiten gemaakte producten mogen enkel bestemd zijn voor 

gebruik in huiselijke kring en niet voor commerciële activiteiten 
 

Clubavonden en clubactiviteiten  

Deelname clubavonden en clubactiviteiten op basis van een jaarlijks op te stellen agenda.  Deze wordt aan alle 

leden toegezonden en wordt gepubliceerd op onze website.  www.awa85.nl 
 

Brouwen in het clubgebouw 

 Na inschrijving kunnen leden gebruik maken van de mogelijkheid om te brouwen in het clubgebouw. 

Aangezien het aantal plekken beperkt is, is tijdig inschrijven noodzakelijk.  Wanneer uiterlijk op de 

zaterdag voor de geplande brouwdag er minder dan 3 inschrijvingen zijn komt deze  brouwdag te 

vervallen.  Maximaal aantal opstellingen  = 7 (6 x gas + 1 x elektrisch )   

 Binnen de vereniging is ten behoeve van de brouwers een schrootmolen aanwezig. Ten behoeve van de in 

het clubgebouw geboden gelegenheid om te brouwen zijn er voldoende gasbranders en is er een 
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tegenstroomkoeler aanwezig.  Voor de overige benodigdheden, zoals pannen, hevelfilter en grondstoffen 

dienen de brouwers zelf zorg te dragen. 

 “Compleet brouwen in het clubhuis”, hiermee wordt bedoelt: om naast het brouwen in het clubgebouw, 
hier ook te kunnen vergisten en bottelen. Tevens is het mogelijk brouwbenodigdheden op te slaan. Alle 
AWA’85 leden kunnen hiervan gebruik maken. 

 Opgeslagen mag worden:  2  kookketels, 1  gistingsvat, en de afgevulde kratten. Deze laatste 
overigens alleen tijdens de nagisting. Overig “klein spul” (hevelfilter, emmers, kannen 
thermometer, roerspaan e.d.), lege kratten en voorraden kunnen niet opgeslagen worden. 

 Voor het opslagen materiaal en het bier (tijdens de vergisting en de nagisting op fles) aanvaarden de 
Coöperatie en AWA’85 geen enkele verantwoordelijkheid. Over de opgeslagen goederen wordt door 

de Coöperatie en de AWA’85 geen beheer uitgevoerd. Wel zal er op worden toegezien dat een en 
ander ordelijk verloopt en er geen janboel ontstaat.  Brouwers zullen hun spullen dus zelf goed 
moeten merken.  

 Voor deelname aan brouwdagen wordt een vergoeding (gas, water en licht) gevraagd ad Є 4,00. 

 Ook bestaat de mogelijkheid in het gebouw de wort te vergisten en het bier vervolgens te bottelen. De 

hiervoor gehanteerde vergoeding bedraagt  Є 5,00 per brouwsel. Bovenvermelde bedragen worden 

jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld 

 Van elk tijdens de brouwdagen gebrouwen bier dient de brouwer 6 flesjes (x 30 cl) met bijbehorende 

receptuur in te leveren. De flesjes (flesjes/statiegeld vervalt aan de club) worden op de geplande 

bieravonden door de aanwezige leden geproefd/beoordeeld. 

 Het is leden toegestaan zich te laten vergezellen door maximaal één gastbrouwer(introducé). Het aantal 

keren dat eenzelfde persoon als gastbrouwer wordt toegelaten is twee. Hij/zij zal dan moeten beslissen 

zich wel of niet als lid aan te melden.  

 Het is de leden/brouwers toegestaan hun zelf gemaakte bieren tijdens brouwdagen mee te brengen   te 

nuttigen c.q. te laten proeven door de medebrouwers/aanwezigen. 

 Na iedere brouwdag wordt het gebouw schoon opgeleverd. (conform opgehangen schoonmaakplan) 

Hiervoor maken de brouwers tijdens de brouwdag onderling afspraken 
 

Schoonmaken  

Voor de reguliere schoonmaak (dus niet de brouwdagen) wordt door de beheerder (Coöperatie) een rooster 

opgesteld. Door de secretaris van de AWA’85 worden hieraan de namen van de leden  toegevoegd die aan de 

beurt zijn om schoon te maken. De secretaris ziet er op toe dat alle leden (ook partnerleden) aan de beurt komen. 

Ook hiervoor is een schoonmaakplan in het clubhuis aanwezig.  
 

Bardienst 

Vanuit beheer/exploitatie (Coöperatie) wordt regelmatig een beroep gedaan op de leden om (conform een van 

tevoren opgestelde planning) om zich mogelijkerwijs beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van bardiensten. 
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Donateur AWA’85 

Als donateur/toekomstig donateur van de AWA’85 wil je natuurlijk graag weten wat dit behalve het betalen van 

de jaarlijkse donatie inhoud. Kortom wat mag jij verwachten en wat verwacht de AWA’85 van haar donateurs. 
 

Algemeen 
De opgenomen punten zijn bedoeld als een aanvulling op de statuten zoals vastgelegd bij akte van 

oprichting d.d. 21 jan. 1987 op punten waarin daarin niet wordt voorzien. Deze versie vervangt de 

tijdens de Algemene Ledenvergadering d.d. 28 maart 2002 vastgestelde versie 

 

Aanvang en einde donateurschap  

Voor aan-  en afmelding als donateur gelden dezelfde bepalingen als voor gewone leden  

- Aanname door het bestuur na schriftelijke aanmelding bij de secretaris 
- Opzegging door donateur of vereniging tegen het einde van het verenigingsjaar met      

inachtneming van een termijn van vier weken. 
 

Donatie 

De minimale donatie wordt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. De minimale donatie 

bedraagt momenteel  Є  20,00 

 
Algemene leden Vergadering  
Donateurs zullen op gelijke wijze als de gewone leden toegang hebben en worden uitgenodigd voor het 

bijwonen van de Algemene Vergadering. 

Stemrecht 

Behoudens gevallen waarin het bestuur vooraf anders beslist hebben donateurs geen  stemrecht.     

 

Deelname clubavonden en clubactiviteiten  

Mogelijkheid tot deelname aan clubavonden en clubactiviteiten door donateurs wordt op de jaarlijks op te stellen 

agenda specifiek vermeld. Deze wordt aan alle donateurs toegezonden en wordt gepubliceerd op onze website. 

www.awa85.nl 

Van de activiteiten die op clubavonden of daarbuiten door de vereniging worden georganiseerd en waaraan 
deelname door donateurs mogelijk is, worden donateurs tijdig op de hoogte gesteld. 
 
Informatieverstrekking 
De informatieverstrekking vanuit de vereniging aan de donateurs zal qua aard en omvang op gelijke wijze plaats 
vinden als de informatieverstrekking aan de gewone leden. 

 

 

 

Alcoholgebruik  
In het kader van onze hobby, het maken en ook genieten van een glaasje bier en/of wijn worden 

leden/donateurs geacht op de hoogte en zich bewust te zijn van regelgeving (openbare orde en verkeer)  en 

consequenties  (lichamelijke en geestelijke gezondheid) van het nuttigen van alcohol houdende dranken.   

 


